Ve středu 1. února se děti z první
až páté třídy a děti z přípravné
třídy oblékly do karnevalových
masek. Sešli jsme se v tělocvičně
a v promenádě po jednotlivých
třídách předvedli pestré masky,
některé koupené, některé vyrobené
šikovnou maminkou a některé
zcela improvizované s velkou
dávkou fantazie.
Porota vybrala po třech vítězných
maskách ze tří kategorií, ale
vyhrály všechny děti v masce.
Proč? Přeci proto, že se těšily
a hlavně připravily na karneval
a náš rej masek si užily.

KARNEVALOVÝ REJ MASEK

Žákovský parlament
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VODA
V úterý 21. února jsme navštívili Toulcův dvůr. Účastnili jsme se
programu „Teče voda, teče“. Dozvěděli jsme se názorně vše o
koloběhu vody v přírodě. Nezapomněli jsme ani na ochranu
přírody, úpravu pitné vody a čištění vody odpadní. Ve skupinách
jsme dělali pokusy. Vytvořili jsme vlastní déšť, vyrobili jsme
vodojem a vlastnoručně přefiltrovali špinavou vodu. Tento pořad
završil náš projekt „Voda“.

3. A

Dagmar Rizikyová

ZŠ VERONSKÉ NÁMĚSTÍ

ÚNOR 2017

Projekt „Husovy stopy“
Díky spolku České studny se naše škola
zapojila do propagační a vzdělávací kampaně
„Husovy stopy.“ Jedná se o soubor husích
stop nalepených v chodbě naší školy.
Na stopách jsou názvy 12 lidských hodnot
Jana Husa: Víra, Pravda, Čistota, Svoboda,
Důstojnost, Odvaha, Úcta, Pokora, Odpuštění,
Radost, Láska, Věčnost. Tato slova vyvolávají
různé asociace, představy a emoce, a o to
právě jde – vyvést jimi lidi z netečnosti
a přivést je k otazníkům života. Žáci se
mohou s hodnotami Jana Husa ztotožnit,
postavit se na ně a začít podle nich žít.
Ve dnech 27. a 28. února žáci 3. C pověděli
svým spolužákům pomocí prezentace o těchto
hodnotách. Poté, co si všichni žáci školy
vyslechli vysvětlení hodnot, jsme uspořádali
anketu, ve které měli všichni označit
hodnotu, jež je nejvíce oslovila. Zvítězily
následující hodnoty: Láska se 108 hlasy,
Radost s 53 hlasy a Svoboda s 48 hlasy.

Božena Makúchová
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Únor ve školní družině

Každý měsíc je ve školní družině jiný a každý něčím specifický. Naše činnosti a zájmové tvoření tentokrát
nejvíce ovlivnilo masopustní období. Klauni, šašci a různé masky zvířat nás provázeli celý únor. Kromě masek
jsme vyráběli pokojíky, malovali obrázky se zimní tématikou. Také jsme si povídali, jak se otužovat, co jíst
a jak se bránit proti bacilům. Osmé oddělení si pro nás připravilo představení o tom, jak správně cvičit
pejsky. Celé masopustní období ale nakonec vyvrcholilo tak očekávaným karnevalem plným tance, her a zábavy
s vyhlášením nejlepších masek.

Školní družina
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Florbal
Prahy 15
Školu reprezentovali:
5. A
Dvořáček Ondřej
Koklar Adam
Dvořák Petr
5. B
Štamfest Martin
Šíp Dominik
Rečný David
5. C
Zámečník Daniel
4. A
Hájek Šimon
Fako Daniel
4. C
Bartoš Filip

Dne 17. února 2017 se konal turnaj ve florbalu O pohár starosty Prahy 15
pro chlapce ze 2.–5. tříd. Naším prvním soupeřem byla
ZŠ Hornoměcholupská, se kterou jsme těsně prohráli 4:5. Po jednom gólu
vstřelili: Štamfest, Šíp, Zámečník a Bartoš. Ve druhém zápase jsme
nastoupili proti ZŠ Křimická. Po fantastickém nástupu jsme brzy vedli
vysoko 6:0. V další části zápasu dostali příležitost všichni hráči. Zápas
jsme vyhráli 8:5. Střelci: Štamfest 3 góly, Zámečník a Šíp po 2 gólech, Bartoš
1 gól. Třetí utkání jsme hráli proti ZŠ Nad Přehradou. Po vyrovnaném
I. poločase se nám nepovedl závěr zápasu a prohráli jsme 2:4. Oba dva naše
góly zaznamenal Zámečník. V posledním zápase jsme nastoupili proti
ZŠ Hostivař. V zápase jsme prohrávali již 2:4, ale po 7 brankách za sebou
jsme nakonec vyhráli vysoko 9:4.Střelci: Šíp a Zámečník 4 góly, Štamfest
1 gól. Se ZŠ Hostivař jsme měli po skončení turnaje stejný počet bodů
a o umístění rozhodoval náš vzájemný zápas. Ten jsme vyhráli a proto jsme
v turnaji
obsadili krásné 2. místo. Družstvu za bojovnost a předvedené výkony
blahopřejeme!
Nejlepší střelkci týmu byli: Daniel Zámečník 9 gólů, Dominik Šíp 7 gólů
a Martin Štamfest 5 gólů. Naší velkou oporou v brance byl Ondřej Dvořáček,
který předvedl řadu bravurních zákroků. Ostatní hráči zaslouží pochvalu
za velkou bojovnost v obraně.

Alena Weiserová
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Projekt Svět
Víte, že Číňané mohou počítat na prstech jedné
ruky do deseti?
Ano, i takové věci se naši žáci v Základní škole
Veronské náměstí dozvěděli ve dnech 13. Až 16.
února 2017, kdy proběhl v naší škole již pátý
ročník oblíbeného a velmi úspěšného Projektu
SVĚT. V letošním roce jsme měli možnost se
seznámit blíže se studenty z Taiwanu, Číny,
Brazílie, Indonésie, Malajsie a Ukrajiny. Se
stážisty jsme prožili opravdu nabitý týden plný
nezapomenutelných zážitků, prezentací o jejich
zemích, zvyklostech a tradicích, fauně a flóře,
historii a současnosti, běžném životě i věcech, o
nichž se málokdo dozví, vycházek do okolí, her,
společného vaření jejich národních jídel
a posléze i ochutnávek, zatančili si jejich tance,
zazpívali si národní písničky, naučili se několik
základních slovíček v jazyce stážistů, zkusili si
napsat své jméno v jazyce stážistů a také získali
nové přátele. Během těchto aktivit se naši žáci 4.
Až 9. ročníků seznámili neobvyklou a zábavnou
formou se životem a zvyky v jiných zemích. Každý
ze stážistů představil svou zemi z pohledu
sociální, ekonomické, politické, demografické a
kulturní situace.
Naši žáci si také připravili vlastní prezentace o
České republice a jejích zajímavostech
v anglickém jazyce pro stážisty, kterým se práce
našich žáků velmi líbila.
Tento projekt v podobné formě probíhá také
v Rakousku, Maďarsku či Polsku. Cílem projektu je
rozšíření všeobecného přehledu žáků i s ohledem
na mezipředmětové vztahy, uvědomění si rozdílů
mezi národnostmi a kulturami. Komunikačním
jazykem je angličtina. Žáci v reálných situacích
sami zjistí, jak důležité je domluvit se anglicky.

Petra Polaki
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